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 UNIDADE: Universidade da Amazônia – UNAMA 

CURSO: Gastronomia 

O coordenador B r u n o  M o r a i s  do Curso de GASTRONOMIA da UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA, no uso de 

suas atribuições resolve: 

 

 1º Ficam abertas as inscrições para o processo seletivo do Projeto Práticas Livres a partir do dia 16/03/2020, 

as vagas serão destinadas à Oficina Práticas nos laboratórios de gastronomia, Unama-Alcindo Cacela. 

 

 2º Os alunos deverão formar uma equipe de no máximo 12 pessoas e no mínimo 5. Eleger um representante 

desta equipe. 

 

 3º O líder da equipe deverá encaminhar um e-mail para o professor responsável pela prática livre com os nomes 

dos alunos participantes e a data selecionada. 

 

 4º As vagas serão destinadas a alunos regularmente matriculados do 1º ao 4º semestre do curso; 

 

 5º As aulas acontecerão de 15 em 15 dias, de acordo com a disponibilidade dos docentes; 

 

 6º Os temas das aulas são pré-determinados, mas devem ser combinadas com o professor responsável; 

 

 7º O período de vigência do projeto será do dia 16/03/2020 a 30/06/2020 

 

 8º Cada grupo de alunos participantes do projeto deverá se responsabilizar pelos insumos para uso na aula.  

 

9° As datas das aulas poderão ser modificadas mediante justificativa do professor responsável. O mesmo 

deverá descrever um e-mail a coordenação de curso solicitando a alteração de data.  

 

10º O professor ou o monitor da disciplina fica responsável pelo o agendamento das aulas. 

 

LOCAL TURNO NOME DO PROFESSOR E-mail 

Laboratório de 

práticas 
Tarde 

Monik Albuquerque 

Antônio Comaru 

Gisele Arouck 

monik.albuqueque@unama.br 

antonio.leal@unama.br 

giselle.arouck@unama.br 

Laboratório de 

Panificação 
Tarde 

Andrea Pinto 

Luciana Ferreira 

andrea.pinto@unama.br 

luciana.centeno@unama.br 

Laboratório de Sala 

e bar 
Tarde Keilla Cardoso keilla.cardoso@unama.br 

BELÉM, 09 de março de 2020.                                                                                                 

             
                                                                                                                                     Bruno Henrique dos Santos Morais 

Coordenador do Curso de Gastronomia 
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